EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ AUGUSTOWSKIEGO
1.
Cele
działania
stowarzyszenia
zwykłego
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Data
wpisu
do
ewidencji

2.
Teren
działania
stowarzyszenia
zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszeni
a zwykłego

Zastosowane
wobec
stowarzyszen
ia zwykłego
środki
nadzoru

Uwagi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

16-300
Augustów

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
uchwalony
dnia
13.11.2016r.

Nie

3.
Środki
działania
stowarzyszenia
zwykłego

1.

2.

3.

1

Festiwal Pieśni
Maryjnej
ku czci św. Jana
Pawła II
Sanatorium
Augustów „Pałac
na Wodzie”
Falkowski

06.12.
2016r.

4.

I. Cele działania
stowarzyszenia:
1. promocja kultury,
zwłaszcza muzyki
o tematyce religijnej
ku czci Matki
Boskiej
2. wspieranie osób
szczególnie
uzdolnionych
w zakresie muzyki
3. pogłębianie więzi
społecznych w
społecznościach
lokalnych,
popularyzowanie
kultury
4. popularyzacja
młodzieżowych
chórów sakralnych
5. podtrzymywanie

ul. Zarzecze
17B

Przedstawiciela
Bogusław
Falkowski

OKiS.
512.2.2016

tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
rozwój świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturalnej
II. Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej ze
szczególnym
uwzględnieniem
powiatu
augustowskiego
III. Środki
działania
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. organizację
Festiwali Pieśni
Maryjnej
2. współpracę
regionalną
i zagraniczną
3. organizację
wydarzeń
artystycznych,
imprez
oraz konkursów
w kraju i za
granicą
4. współdziałanie
z innymi
organizacjami
społecznymi,

organami
administracji
samorządowej
wszystkich
szczebli w celu
realizacji celów
statutowych
Stowarzyszenia
5. działania
edukacyjno –
oświatowe
na rzecz dzieci
i młodzieży.

2

Stowarzyszenie
Zwykłe
„Dla Szczebry”

26.10.
2017r.

I. Cele działania
stowarzyszenia:

Szczebra
27C

1. ochrona
środowiska
naturalnego,
warunków życia
mieszkańców

16-304
Nowinka

2. ochrona ładu
przestrzennego
3. ekologia
i ochrona zwierząt
oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
4. nauka, edukacja,
oświata
i wychowanie
5. pobudzanie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa oraz
kształtowanie
korzystnych dla

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Elżbieta
Pszczoła

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
uchwalony
dnia
23.10.2017r.

Nie

OKiS.
512.2.2017

środowiska
naturalnego postaw
i zachowań
obywateli
6. ochrona zdrowia
i życia ludzi przed
szkodliwym
oddziaływaniem
zanieczyszczeń
7. przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom
oraz promowanie
proekologicznego
zagospodarowania
odpadów
8. podejmowanie
działań na rzecz
rozwoju demokracji
lokalnej, pobudzanie
aktywności
społecznej
i dalszego
upodmiotowienia
społeczeństwa,
upowszechnianie
oraz ochrona
wolności i praw
człowieka
9. zachowanie,
ochrona i
odtwarzanie
środowiska
kulturowego
II. Teren działania:
Rzeczpospolita
Polska

III. Środki
działania
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1.organizowanie
spotkań, prelekcji,
konferencji
oraz innych
imprez
2.zabieranie głosu
i wyrażanie
swojego
stanowiska na
forum publicznym
3. współpracę
z osobami
i instytucjami
o podobnych
celach działania
4.uczestnictwo
w postępowaniach
administracyjnych
i sądowych
5. inne działania,
realizujące cele
statutowe
Stowarzyszenia.

3

Augustowskie
Stowarzyszenie
Katolickie

05.12.
2017r.

I. Cele działania
stowarzyszenia:
1. ochrona życia
i godności
człowieka, rodziny
i Narodu oraz troska
o duchowe, moralne
i materialne
środowisko ich
życia i rozwoju
2. przygotowanie
katolików świeckich
do aktywnego i
odpowiedzialnego
uczestnictwa
w życiu Kościoła,
Narodu i Państwa
3. kształtowanie
i upowszechnianie
chrześcijańskich,
patriotycznych,
demokratycznych
i obywatelskich
postaw oraz
kryteriów oceny
rzeczywistości
kulturowej,
społecznej,
gospodarczej
i politycznej
4. tworzenie,
promocja
i realizacja
programów
mających na celu
pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej
oraz wyrównywania
szans tych rodzin

16-300
Augustów
ul.
Wypusty 7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Adam Haponik

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
uchwalony
dnia
27.11.2017r.

Nie

OKiS.
512.4.2017

i osób (w tym osób
niepełnosprawnych
i osób w wieku
emerytalnym)
5. działania w sferze
rozwoju kultury
katolickiej,
edukacji, oświaty
i wychowania
6. upowszechnianie
i ochrona wolności
i praw człowieka
oraz swobód
obywatelskich,
a także działania
wspomagające
rozwój demokracji
7. pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów
zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą,
pomoc Polonii
i Polakom za
granicą
8. promocja
i organizacja
wolontariatu
9. działalność
na rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw
dziecka
10. działalność
związana
z rozwojem

świadomości
społecznej,
przeciwdziałaniem
patologiom
społecznym
i uzależnieniom
II. Teren działania:
Augustów
III. Środki
działania
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1.organizowanie
imprez,
koncertów, gal,
konkursów
i innych imprez
mających na celu
propagowanie
wartości
chrześcijańskich
i promocję
działalności
statutowej
Stowarzyszenia
2. samodzielne
lub łączne z innymi
podmiotami
prowadzenie
projektów i działań
realizujących cele
Stowarzyszenia,
w tym kampanii
i badań społecznych
3.rozpowszechnianie wartości
chrześcijańskich,

idei programów
pomocowych
oraz wolontariatu
w środkach
masowego
przekazu, poprzez
organizowanie
i przeprowadzanie
kampanii
promocyjno –
informacyjnych
4. współpracę
z samorządami,
mediami
i organizacjami
pozarządowymi
5. współpracę
z podmiotami
prowadzącymi
działalność zbieżną
z celami
Stowarzyszenia
6. współpracę
z osobami
fizycznymi
wykazującymi
zainteresowanie
celami
Stowarzyszenia

4.

Stowarzyszenie
zwykłe Nasza
Gmina

11.05.
2018r.

•

I. Cele działania
stowarzyszenia:
• ochrona środowiska przyrodniczego, ochrona bogactwa naturalnego i
piękna krajobrazu
województwa
podlaskiego oraz
propagowanie
proekologicznych
kierunków rozwoju tego regionu,
•promowanie zasad
dobrosąsiedzkiej
współpracy i wzajemnej pomocy,
budowanie lokalnej aktywności
społecznej,
•współpraca z instytucjami administracji publicznej i
organami wymiaru
sprawiedliwości,
w tym udział w
postępowaniach
administracyjnych
i sądowych w charakterze organizacji ekologicznej i
społecznej reperzentującej interes
społeczny i interes
publiczny,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi
osobami prawnymi i fizycznymi o

16-300
Augustów
Żarnowo
Pierwsze 60

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Monika
Siemiaszko

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
uchwalony
dnia
04.05.2018r.

Nie

OKiS.
512.3.2018

•

podobnych celach
działania,
• działalność z
zakresu:
1) nauki, edukacji,
oświaty i wychowania;
2) krajoznawstwa
oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży;
3) kultury, sztuki,
oraz ochrony dóbr
kultury i tradycji;
4) upowszechniania
kultury fizycznej
i sportu

STe II. Teren działania:
Obszar całego kraju
III. Środki
działania:
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez :
a) występowanie
z wnioskami, interwencjami, zgłoszeniami i opiniami do
właściwych organów administracji
publicznej w sprawach ochrony środowiska i ochrony
przyrody,
b) monitorowanie
działań organów
administracji publicznej w zakresie

wypełniania przez
nie obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska naturalnego i ładu przestrzennego, w szczególności przy wydawaniu decyzji
administracyjnych
związanych z lokalizacją inwestycji,
które mogą negatywnie oddziaływać
na środowisko, przy
tworzeniu studiów
uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
c) działania na rzecz
zapewnienia właściwej gospodarki odpadami, gospodarki
wodnej i ściekowej
na terenach wiejskich,
d) przeciwdziałanie
niszczeniu roślinności chronionej,
przeciwdziałanie
rabunkowej wycince
drzew, w tym wycince przydrożnych
alei i pozostałości
historycznych
parków przypałacowych,

e) podejmowanie
działań w zakresie
nowych nasadzeń
przydrożnych alei,
f) prowadzenie
edukacji ekologicznej dla dzieci i
dorosłych oraz
aktywizacja społeczna mieszkańców
wsi i miasteczek,
g) organizowanie
prelekcji, spotkań,
wystaw i innych
działań mających na
celu zachowanie
środowiska regionu
i promowanie jego
walorów przyrodniczych,
h) wspieranie i promowanie rozwoju
agroturystyki oraz
innych form turystyki kwalifikowanej
(pieszej, rowerowej,
konnej, kajakarstwa,
żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa,
nart biegowych),
i) wspieranie działań
mających na celu
zwiększenie ilości
miejsc chronionych
prawnie, a które
przez swoje walory
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, nie są jeszcze
objęte ochroną,
j) współpracę ze

środkami masowego
przekazu, w tym
prowadzenie własnej strony internetowej, wydawanie
ulotek, plakatów.

